ŠTATÚT SÚŤAŽE „TÝŽDEŇ VOŇAVÉHO DYCHU“
PRE ZUBNÝCH LEKÁROV A DENTÁLNYCH HYGIENIKOV
Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá osobitnej
súťaže zubných lekárov a dentálnych hygienikov zapojených
do súťaže s názvom „Týždeň voňavého dychu“ organizovanej
spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. prezentovanej najmä
prostredníctvom webovej stránky www.curaproxpartner.sk.
I.
Základné ustanovenia
I. Základné ustanovenia
1. Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. je organizátorom súťaže
s názvom „Týždeň voňavého dychu“ určenej pre širokú verejnosť
(ďalej len „TVD“), ktorého cieľom je poskytnúť atraktívnym spôsobom
možnosť získania medzizubnej kefky značky CURAPROX (ďalej len
„medzizubná kefka CURAPROX“) a osvojenia si správnych návykov
jej používania.
2. Organizátor v rámci TVD organizuje pre zubných lekárov, dentálnych
hygienikov, resp. zariadenia ambulantnej starostlivosti v oblasti
zubného lekárstva a dentálnej hygieny súťaž formou možnosti
zapojenia sa do TVD za podmienok stanovených týmto štatútom, a to
poskytnutím bezodplatnej inštruktáže používania medzizubnej kefky
CURAPROX (ďalej len „Inštruktáž“) pre širokú verejnosť – fyzické
osoby nepodnikateľov (ďalej len „Osoby“), (ďalej len „súťaž“).
3. Cieľom súťaže je poskytnutie Inštruktáže zameranej na správne
používanie medzizubnej kefky CURAPROX čo najvyššiemu počtu Osôb
a možnosť získania vecnej výhry – produktov dentálnej starostlivosti
a hygieny značky CURAPROX za najaktívnejší prístup.
4. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.
5. Súťaže sa môžu zúčastniť výlučne zubní lekári, dentálni hygienici,
resp. zariadenia ambulantnej starostlivosti pôsobiace v oblasti
stomatológie a dentálnej hygieny so sídlom/miestom podnikania
na území Slovenskej republiky, ktorí absolvovali aspoň jedno (1)
školenie iTOP Recall, Basic a/alebo Advanced (ďalej aj len „iTOP
odborníci“), ktorí sa zapojili do TVD - zaregistrovali alebo boli
zaregistrovaní osobami poverenými organizátorom súťaže
zaregistrovaní (ďalej len „súťažiaci“).
6. Zamestnanci organizátora súťaže, ktorý je aj jej vyhlasovateľom
a technickým zabezpečovateľom, ako aj jeho blízke osoby v zmysle
§116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
II.
Organizátor a technické zabezpečenie súťaže
Vyhlasovateľom a súčasne organizátorom súťaže je spoločnosť
CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava,
IČO: 35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37025/B (ďalej len „Organizátor“),
ktorá súťaž aj technicky zabezpečuje.
III.
Priebeh súťaže
1. Súťaž bude prebiehať v období od 18.11.2019 do 22.11.2019
2. Súťaž bude za podmienok tohto štatútu realizovaná v dvoch (2)
fázach:
a
V prvej fáze sa súťažiaci, ktorí majú záujem zapojiť sa do TVD,
môžu do súťaže prihlásiť prostredníctvom webovej stránky
www.curaproxpartner.sk, pričom v prihlasovacom formulári sú povinní
uviesť organizátorom požadované údaje, vrátane svojich identiﬁkačných/osobných/kontaktných údajov a iTOP odborníkov, ktorých
identiﬁkačné/osobné údaje je súťažiaci oprávnený poskytnúť
Organizátorovi, a potvrdiť Organizátorom požadované prehlásenia
a súhlasy. Jednotliví súťažiaci plne zodpovedajú za správnosť údajov
nimi vyplnených v prihlasovacom formulári, ako aj za skutočnosť, že
nimi vyplnené identiﬁkačné/osobné údaje iTOP odborníkov získali
zákonným spôsobom a sú oprávnení poskytnúť ich Organizátorovi
v súvislosti s ich prihlásením a účasťou v súťaži. Súťažiaci sa môžu
do súťaže prihlásiť osobne alebo prostredníctvom obchodného
zástupcu Organizátora, ktorý tak učiní na základe pokynu a poverenia/
splnomocnenia príslušného súťažiaceho, za jeho aktívnej súčinnosti
a s využitím údajov nadiktovaných dotknutým súťažiacim. Po platnomprihlásení sa do súťaže zašle Organizátor jednotlivým súťažiacim

bezplatne medzizubné kefky CURAPROX určené pre Osoby, ktorým
súťažiaci bezodplatne poskytnú Inštruktáž, podľa nasledujúcich kritérií:
i
V prípade, ak u súťažiaceho pracuje jeden až dvaja (1-2) iTOP
odborníci, mu Organizátor poskytne dvadsaťpäť (25) kusov
medzizubných keﬁek CURAPROX za podmienky, že si tento
súťažiaci pri/po jeho registrácii do súťaže, najneskôr do
10.11.2019, od Organizátora záväzne objednal minimálne
dvadsaťpäť (25) kusov medzizubných keﬁek CURAPROX;
ii
V prípade, ak u súťažiaceho pracuje traja (3) a viacerí iTOP
odborníci, mu Organizátor poskytne päťdesiat (50) kusov
medzizubných keﬁek CURAPROX za podmienky, že si tento
súťažiaci pri/po jeho registrácii do súťaže, najneskôr do
10.11.2019, od Organizátora záväzne objednal minimálne
päťdesiat (50) kusov medzizubných keﬁek CURAPROX.
Organizátor doručí jednotlivým súťažiacim ním poskytované a nimi
záväzne objednané medzizubné kefky CURAPROX do 14.11.2019.
V prípade, ak si niektorí súťažiaci pri/po prihlásení sa do súťaže
najneskôr do 10.11.2019 od Organizátora záväzne neobjedná
minimálny požadovaný počet medzizubných keﬁek CURAPROX,
jeho prihláška/prihlásenie sa do súťaže zaniká/zrušuje.
b
Druhá fáza súťaže bude spočívať v šírení povedomia o TVD
u širokej verejnosti a poskytovaní Inštruktáže jednotlivým Osobám zo
strany súťažiacich a bude prebiehať v dňoch 18.11.2019 až 22.11.2019
v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach/ambulanciách súťažiacich.
IV.
Podmienky súťaže
1. Medzizubné kefky CURAPROX bezodplatne poskytnuté Organizátorom je súťažiaci oprávnený použiť výlučne za účelom plnenia
podmienok súťaže, ich bezodplatného poskytnutia výhradne Osobám,
ktorým poskytne Inštruktáž. Inštruktáž je možné poskytnúť každej
jednotlivej Osobe výlučne jeden (1) krát.
2. Súťažiaci po obdržaní medzizubných keﬁek CURAPROX od Organizátora je povinný v rámci dní 18.11.2019 až 22.11.2019 bezodplatne
poskytovať Inštruktáž Osobám, ktoré ho o túto požiadajú, pričom im
súčasne bezodplatne poskytne - odovzdá jeden (1) kus medzizubnej
kefky CURAPROX. Súťažiaci zároveň všetky Osoby, ktorým poskytne
Inštruktáž informuje o možnosti zapojenia sa do súťaže TVD organizovanej spoločnosťou CURADEN Slovakia, s.r.o. pre širokú verejnosť
prostredníctvom webovej stránky www.vonavydych.sk.
3. Organizátor je oprávnený zverejniť údaje súťažiaceho a/alebo iTOP
odborníkov uvedené v Registrácii na webovej stránke www.vonavydych.sk a v tlačenej brožúre Organizátora „Voňavý dych na celý život“.
4. Počas súťaže sú súťažiaci povinní šíriť na verejnosti povedomie a
poskytovať informácie o TVD, zvyšovať povedomie o dôležitosti prevencie v oblasti ústnej hygieny a šíriť informovanosť o správnych postupoch v ústnej hygiene.
V.
Vyhodnotenie a cena súťaže
1. Výhercom súťaže sa stanú traja (3) súťažiaci, ktorí získajú Organizátorom určené tri (3) vecné výhry, a to na základe žrebovania
vykonaného Organizátorom.
Jednotliví výhercovia súťaže získajú nasledujúce vecné výhry:
a prvá (1.) výhra – jedna (1) hydrosonická zubná kefka
HYDROSONIC Pro značky CURAPROX a jedno (1) ambulatné
balenie ústnej vody PERIO Plus Forte CHX 0.20 značky
CURAPROX,

3. Výhercovia súťaže budú v priebehu dňa 2.12.2019 zverejnení na
webovej stránke www.curaproxpartner.sk a jednotliví výhercovia budú
informovaní aj príslušným obchodným reprezentantom Organizátora.
4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého
súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným
konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi, prípadne konaním,
ktoré by mohlo poškodiť dobré meno alebo povesť spoločnosti
CURADEN Slovakia s.r.o. alebo výrobkov dentálnej starostlivosti
a hygieny značky CURAPROX.
VI.
Osobitné ustanovenia
1. Súťažiaci ako dotknutá osoba v zmysle s nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
pri registrácii do súťaže potvrdí, že udeľuje Organizátorovi súhlasy
so spracovaním svojich osobných údajov a osobných údajov iTOP
odborníkov v rozsahu poskytnutom v dotknutom formulári, a to:
a
súhlas pre účely organizovania a realizácie súťaže;
b
súhlas pre reklamné a marketingové účely - oboznamovanie
s aktuálnymi ponukami výrobkov, aktivitami, projektmi a akciami
Organizátora, ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania
prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb
a ich analytické vyhodnocovanie, vrátane zasielania správ/prezentácií
o ponúkaných výrobkoch, projektoch, aktivitách a akciách Organizátora,
notiﬁkácií a informácií súvisiacich s dentálnou starostlivosťou
a hygienou; pre potreby komunikácie s využitím elektronických
prostriedkov a/alebo prostredníctvom poštového styku s dotknutou
osobou.
2. Súťažiaci vyjadruje svoje súhlasy so spracúvaním svojich osobných
údajov a osobných údajov iTOP odborníkov na účely špeciﬁkované
v predchádzajúcom bode tohto štatútu formou zakliknutia/zaškrtnutia
príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov v rámci
formulára pri jeho registrácii do súťaže na webovej stránke
www.curaproxpartner.sk alebo prostredníctvom obchodného zástupcu
Organizátora, ktorý tak učiní na základe pokynu a poverenia/splnomocnenia príslušného súťažiaceho, za jeho aktívnej súčinnosti a s využitím
údajov nadiktovaných dotknutým súťažiacim.
3. Oboznámenie súťažiacich ako dotknutých osôb s informáciami, ktoré
sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb,
vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého
a transparentného spracúvania osobných údajov sú zverejnené na
webovej stránke www.curaproxpartner.sk.
4. Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoje súhlasy
(aj osobitne) so spracovaním osobných údajov podľa tohto štatútu
oznámením preukázateľne doručeným Organizátorovi v písomnej
forme alebo s využitím elektronických prostriedkov.
5. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou
v súťaži.
6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú
na vedomie, že nemôžu požadovať výhry vo vyššej hodnote alebo vo
väčšom množstve ako Organizátorom určené vecné výhry. Organizátor
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace
s vecnými výhrami a ich využitím.
7. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím
osobám spôsobené porušením pravidiel súťaže zo strany súťažiacich.
8. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže,
pravidiel súťaže alebo akýchkoľvek nárokov súvisiacich s účasťou
v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.

b druhá (2.) výhra - jeden (1) box medzizubných keﬁek CPS
prime značky CURAPROX a jedno (1) ambulatné balenie ústnej
vody PERIO Plus Forte CHX 0.20 značky CURAPROX,

9. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá
súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.

c tretia (3.) výhra – šesť (6) zubných pást BE YOU so zubnou
kefkou CS 5460 – (BE YOU Challenger + CS 5460, BE YOU
Daydreamer + CS 5460, BE YOU Candy Lover + CS 5460, BE
YOU Rising Star + CS 5460, BE YOU Explorer + CS 5460, BE
YOU Pure Happiness + CS 5460).

V Bratislave, dňa 1.10.2019
CURADEN Slovakia s.r.o.
Organizátor súťaže

